Hvorfor skal du sige “farvel” til dit barn?
•

Det er vigtigt, at du siger farvel til dit barn, så barnet ved, at
du er gået.

Hvorfor er kontaktoplysninger vigtige?
Fordi:
• Personalet skal kunne få fat i jer, hvis barnet kommer til
skade eller bliver syg.
Husk:
• At give personalet besked, hvis du får et nyt
telefonnummer.
• At give personalet besked, hvis du får ny adresse.

Information til forældre om
danske børnehaver,
vuggestuer og dagpleje

Hvorfor er det vigtigt at deltage i møder og
arrangementer?
Fordi:
• Du viser dit barn, at du er tryg og har tillid til
børnehuset/dagplejeren.
• Du lærer andre familier at kende.
• Du hjælper dit barn til at få nye legekammerater, så I har
større mulighed for at lave legeaftaler.
• Du får oplysninger og kan få indflydelse på dit barns
hverdag, når du deltager i møder.

Ansvar og opdragelse – må du sige nej til dit barn?
JA, du må gerne sige “nej” til dit barn, fordi:
• Du ved, at det er det bedste for dit barn, selv om de græder.
• Det er de voksne, der bestemmer.
• Det giver ro og tryghed for barnet, når det ved, at du har styr
på tingene.
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Velkommen

Hvorfor skal børnene gå i dagpleje, vuggestue eller
børnehave?
Fordi:
•
•
•
•

De lærer det danske sprog.
De får gode legekammerater.
De får gode og sjove oplevelser.
Der er mange aktiviteter, fx tegne, male, synge, lege inde og
ude, komme på tur.
Det er alt sammen vigtigt, når børnene skal lære at være sammen
med andre børn og voksne, og være en del af et fællesskab.

Hvorfor skal børnene være i dagpleje, vuggestue eller
børnehave inden kl. 9?
Fordi:
• Dagens aktiviteter starter her.
• Det er tidligt på dagen, at børnene finder nogen at lege
med.

Hvad skal børnene have med?
• Skiftetøj og hjemmesko
• Tøj, der passer til årstiderne
• Nogen steder madpakke og drikkedunk.
• Bleer.
Husk navn på alle børnenes ting.

Hvorfor bliver børnenes tøj væk?
•

Tøjet er måske ikke væk, men det kan ligge i en kasse med
glemt tøj.

Hvorfor skal børn tidligt i seng?
•

Friske og udhvilede børn leger og lærer bedst.

Hvorfor skal børnene ud og lege?
Fordi:
• Børnene har godt af frisk luft.
• Det er godt at bevæge sig.
• Der er flere bakterier indenfor end udenfor, så
smitterisikoen er mindre.
Derfor er det vigtigt, at børnene har tøj med, der passer til
årstiden.

Hvornår er børnene for syge til at komme i dagpleje,
vuggestue eller børnehave?
•
•

Hvis de har feber, kaster op, har dårlig mave og smitsomme
børnesygdomme.
Børnene forventes at komme, selv om de er lidt forkølede,
bare de kan klare dagens aktiviteter.

Hvorfor skal du sige ”hej”, når du afleverer, og ”farvel”,
når du henter dine børn?
Fordi:
• Det er vigtigt, at personalet er opmærksom på, at barnet er
kommet.
• Det er vigtigt for samarbejdet mellem personale og
forældre.
• Personalet kan have vigtige beskeder om dit barn.
• Dit barn ser, at du er tryg og har tillid til personalet, når du
siger “hej” og “farvel”.
• Personalet ved, at dit barn er gået for i dag, når du siger
“farvel”.
Husk at give besked, hvis andre henter dit barn.

